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 پرستار ودياليز -منبع: درمان بيماري مزمن كليه 

كه مصرف صحيح داروها در بيماران دياليزي جزئي از درمان از آنجائي

شود و اهميت بسزائي در سالمتي شما دارد، لذا نكاتي چند در محسوب  مي

 شويم.مورد داروها كه توجه به آنها بسيار مهم است، را  يادآور مي



 اريتروپوئتين )اپركس( 

اريتروپوئتين پروتئيني است كه در كليه ها براي تحرحريحغ مح حز        
استخوان جهت ساختن گلبولهاي قرمز توليد مي شود و با افحزايحش   
اريتروپوئتين بدن بوسيله اپركس، كم خوني اصالح شده و به شحمحا   

 براي داشتن انرژي بيشتر و خستگي كمتر كمغ مي شود.
واححدي    11111و  9111،0111هاي دارو به شكل آمپولشكل دارو: 

 باشد.مي
 به صورت وريدي و زير جلدي تزريق مي شود.روش استعمال: 

3 افزايش استعداد بروز لحخحتحه3       افزايش فشار خونعوارض جانبي:   
 افزايش پتاسيم

داروهاي ضد  خون و دقت در مصرف كنترل فشار مراقبت و توجهات:
 كم پتاسيم فشار خون3 رعايت رژيم غذايي
 نحوه نگهداري صحيح دارو:

    دارو   از تكان دادن شديد آمپول يا شيشه دارو حتي هنگامي كحه
 در جعبه قرار دارد، خودداري نمائيد

  سريعا اپركس را به يخچال با دماي بينc 0  منتقل كنيد 9تا 
 .اپركس را همواره از مجاورت نور و منابع گرمايي دور نگه داريد 
 دست  كف ميان در از گرم كردن اپركس با استفاده از مالش شديد

 خودداري نمائيد.
 .نيم ساعت قبل از مصرف در دماي اتاق باشد 

 كيف مخصوص   يا  جعبه  از  يا بيمارستان  جهت انتقال دارو به منزل
 اپركس همراه با يخ استفاده نمائيد.

 در صورت وجود يكي از موارد زير دارو را استفاده نكنيد:

  .كدورت يا رنگي شدن دارو، دارو شفاف و بدون رنگ باشد 
 مشاهده ذرات معلق و يا كف 
 خاموش شدن يخچال در اثر قطع برق يا خرابي 
 حرارت بيش   در  شدن  گرم  اثر سرماي زير صفر و يا  يخ زدن دارو بر

 گذشتن تاريخ انقضاءدرجه و  02از 

 ونوفر)آهن(
بحه   كمغ باشد، كهكه به صورت ساكروز مي از تركيبات آهن، ونوفر است

 نمايد.مي خونيكم درمان
 ميلي گرمي باشد. 111به صورت آمپول هاي شكل دارو: 

 پرستار بخش  باشد، كه توسطبه صورت وريدي ميروش استعمال: 



 همراه سرم تزريق مي شود. دياليز به

 درد  افت فشار خون، سردي، تهوع، استفراغ، درد مفحاصحل،  عوارض:  

 عضالني، سرگيجه، درد قفسه سينه، احساس طعم فلزي در دهان 
بحه    نيحاز   اطالع دهيد3   حتما  صورت بروز عوارض  در:  مراقبت و توجهات

 شود.مي قطع آهن قرص تجويز نگهداري در يخچال ندارد3 در زمان

 كربنات كلسيم
قرص كربنات كلسيم به عنوان پايين آورنده فسفر و يا كحمحغ بحه      

 افزايش كلسيم مصرف مي شود.
 ميلي گرم است. 211به شكل قرص : شكل دارو

و   يبوست، تهوع، استفراغ، خشكي دهان، دل درد، تشنحگحي  :  عوارض
 تكرر ادرار

شحود،    اين دارو اگر براي اصالح كلسيم مصحرف :  مراقبت و توجهات
يغ ساعت بعد از غذا ميل مي شود اگر با هدف اصالح فسفر باشحد،  

 در وسط غذا ميل مي شود.
 در صورت بروز عوارض به پزشغ خود اطالع دهيد 
 شناسايي غذاهاي پر فسفر و مردوديت مصرف 
  درجه در بسته بندي نگهداري شود. 1/تا  12در دماي 
 .به تاريخ مصرف آن دقت شود 

 روكاترول يا كلسيتريول
شود اين دارو جذب كلسيم در درمان كاهش سطح كلسيم خون استفاده مي

 كند.دهد و ترشح هورمون پاراتيروييد شما را كم ميروده را افزايش مي

 صدم ميكروگرمي است 02به صورت كپسولهاي : شكل دارو
سردرد، بيخوابي، ضعف، تهوع، يبوست، طعم فلزدر دهحان،    :  عوارض

 اشتهاييخشكي دهان، بي
 :مراقبت و توجهات

 .دارو را مي توان همراه با غذا يا معده خالي مصرف نمود 
 .بهتر است كه دارو را بعد از دياليز مصرف نماييد 
  12دارو را با ظرف مقاوم به نور و در مرل خشغ و درجه حرارت 

 درجه نگهداري نماييد. 1/تا 
 .در صورت بروز عالئم ذكر شده به پزشغ خود اطالع دهيد 
 .از شكستن، خرد كردن يا جويدن كپسول خودداري كنيد 
 ويتحامحيحن     فسفات و  از كلسيم،  غني  در مصرف غذاهاي  D     محلحل

 لبنيات احتياط كنيد.
 .در مصرف فرآورده هاي حاوي پتاسيم احتياط كنيد 



 ،دارو را همزمان با داروهايي ملل سايمتدين  
تحوئحيحن     و كلسترامين و داروهاي ضد تشنج ) ملل فحنحي       تيدينراني

 مصرف نكنيد اين داروها اثرات روكاترول را كاهش مي دهد.
  افرادي كه دچار افزايش سطح كلسيم خون هستند نبايد از اين دارو

 استفاده كنند.
 .به تاريخ مصرف آن دقت شود 

 رناژل
اسيدهاي صفحراوي    كمغ به پايين آوردن فسفر مي كند. همچنين با 

 آيد.شود و و بدين ترتيب سطح كلسترول خون پايين ميباند مي
 911دار به شكل قرص هاي سفيد رنگ بيضوي و روكش: شكل دارو

 ميلي گرمي مي باشد 911و 
 سردرد، تهوع، استفراغ، اسهال و كاهش فشار خون: عوارض

 : مراقبت و توجهات

 رعايت رژيم غذايي كم فسفر 
      و   آريحتحمحي، وارفحاريحن       اين دارو با داروهاي ضد تشنحج، آنحتحي

سيپروفلوكساسين تداخل دارد. فاصله مصرف رناژل با اين داروهحا     
 ساعت باشد. /تا  1حداقل بايد 

 بلعيده شود. كامل طورها بهغذا مصرف شود و قرص بايد همراه رناژل 
  دارو در دمايc 02 .باشد 
       اگر فراموش كرديد رناژل را مصرف كنيد، رناژل فحرامحوش شحده

برابر  0از  و حذف شود و در زمان بعدي خود همراه غذا مصرف شود
 كردن دارو خودداري نماييد.

 .به تاريخ مصرف آن دقت شود 
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